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Доситеј  (Димитрије)  Обрадовић велики 
српски просветитељ и  реформатор 
револуционарног периода националног 
буђења и  препорода.  Оснивач и  професор 
Велике  школе,  претече  Београдског 
универзитета.  Доситеј  је  био први 
попечитељ просвете  у  Совјету и  творац 
свечане  песме „Востани Сербије“.  Наша 
школа с  поносом носи његово име,  а  ми 
млади боримо се  за  идеје  просвећености и  
образовања.  

   

   У четвртак 18.04.2019. године обележен је Дан школе. 

Тог дана организоване су утакмице у одбојци и малом 

фудбалу, између ученика и наставника. У утакмицама 

између ученика и наставника, ученици су извојевали 

победу у малом фудбалу, док су наставници били бољи у 

одбојци.   

    Приредба је одржана у Културно образовном центру 

„Вук Караџић“, учествовали су ученици нижих  и виших 

разреда. Хор је химном посвећном  Доситеју започео 

програм приредбе, а онда су деца нижих разреда изводила 

плесне тачке, певала дечије песме и вратила нас у чаробни 

свет детињства. Изведено је и неколико скечева, да се сви 

насмејемо.  

   Рецитације су казиване на српском , румунском и 

ромском језику. Као што смо почели, песмом, тако смо и 

завршили уз звуке хармонике.  



4 

 

УЧИИ!!! 

   Већина нас не воли да учи, што је и нормално зато 

што то захтева пуно рада, енергије и пажње. Али зато 

смо ми ту да вам помогнемо, за вас смо припремили 

неколико савета како лакше учити. 

1. Прво  треба да се припремите. Пре свега, морате да 

испланирате дан и да одредите време колико ћете 

учити. Када то урадите на време и када вам то постане 

рутина тако ћете и ви постати одговорнија особа, јер 

ћете гледати да за то време испуните све што сте 

испланирали.  

2. Како осмислити време учења? 

   Направите распоред дневних активности и у том 

распореду одредите време за учење. Трудите се да вам 

то време увек одговара. Направите редослед којим 

ћете учити. Направите план учења: Шта ћете учити? 

Где ћете учити? Најбоље је да учите за столом, јер ће 

вас то држати будним.  

3. Обезбедите да просторија у којој учите буде тиха и 

мирна да бисте се концентрисали на рад (без 

телефонских позива, порука..). Ради боље 

концентрације било би добро да узмете нешто слатко 

како бисте нахранили мозак. 

4. Ако желите да смањите време учења код куће, било 

би  добро да слушате и пазите на часу, правите 

белешке, или евиденцију градива које је обрађено на 

часу.  

5. Да бисте употпунили своје знање можете неке 

информације пронаћи на интернету, или прочитати 

из књига. 
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   Ликовна колонија одржана  је 15.04.2019. године у Маргити. Ученицима 
је био обезбеђен превоз до Маргите, учествовали су  ученици из 
ОШ ,,Доситеј Обрадовић” Пландиште и Маргита, ОШ ,,Јован Јовановић 
Змај” Хајдучица и ОШ ,,Јован Стерија Поповић” Велика Греда.    
   Организатор Ликовне колоније је наставник ликовне уметности  Васо 
Милекић. Ова манифестација је одржана у просторијама Дома културе. 
Нашу  школу ове године су представљале Дуња Дракулић, Тамара 
Гроздановски, Љуба Куневски и Милица Јеличић. Тема је била слободна, 
а радови су изложени у зборници.  
   Као и сваке године, ученици су се лепо провели, послужили су се 
сендвичима и сокићима. Било је ово једно пријатно и лепо дружење.  
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Ован: Потребна му је љубав. Увек је са                                                                                                                                          

својом екипом у теретани. Не                                                                

слуша никог осим себе! Смотани су 50%! Њихов 

скривени таленат је играње! 

Бик: Тражи загрљај. Кад покуша  да кува, чују се сирене 

у позадини, јер нешто гори! Стрпљиво чека свој бурек. 

Посебни су по томе што имају  велико срце. Мирни 

споља, а ватрени изнутра. Смотани 87% ! Скривени 

таленат  трачарење!    

Близанци: Траже одмор. Кад гледају хорор филмове, 

потече водопад суза. Нестрпљиво чекају викенд и 

забаву. Забавни и  паметни, смотани су 59% ! Скривени 

таленат писање! Највише мрзе празну батерију на 

телефону. 

Рак: Најдражи су у друштву и најбољи. Воле да буде по 

њиховом. Одушевиће вас добротом и љубазношћу, 

чекају јарца. Одмарају након што се пробуде. Смотани 

99%, скривени таленат глума. 

Лав: Тражи своју круну. Веома су  љењи за кућне 

послове. Краљеви забава, рођене вође. Смотани су  69%, 

скривени таленат  спортиста! 

Вага: Она је одана и паметна, весела, атрактивна, 

aктивна, грациозна, радознала, љубазна и  

дрска.Успешна у послу. Добар пријтељи и обожава 

забаву. Смотане су 38% , њихов скривени таленат је 

дизајнирање. 
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Шкорпија: Потребна им је  исповедоница. 

Највећи нарциси на свету, тајаствене су, шашаве, 

компликоване, одлучне, радознале, 

прилагодљиве. Јака и арогатна, прва мисао ујтру 

им је земљо отвори се! Смотани су 91%, скривни 

таленат непрестално причање! 

Водилија: Веома је јединствена, опуштена, 

добродушна, отворена, лепршава, интелигентна. 

Увек су уз њу пријатељи. Посвећена је  послу, сви је  

воле. Смотане су 10%, скривени таленат  графит! 

Рибе:  Изузетно су опуштене, радознале, емотивне, 

брижне, интуитивне. Веома су кретивне и слободне. 

.Једва чекају да дремну. Она најлепше црта. 

Смотани су  99%, скривени таленат певање! 

Стрелац: Он је велики извор позитивне енергије. 

Сладак, тврдоглав, рационалан, елоквентан, активан. 

Себи су сами највећа подршка. Највише воле кафу. 

Биће популарни. Смотани су 19% , скривени таленат  

свирање клавира! 

Јарац: Глуми као Леонардо Дикаприо. Јак, 

амбициозан, радан, авантуриста, цењен. Обожавају 

храну, зарадиће милионе. Смотани су  бесконачно, 

скривени таленат остати увек позитиван! 

Девица: Другачије су, детињасте, вредне, истрајне, 

цепидлаке, амбициозне. Биће успешне у коцки.  

Смотани су 73%, скривен таленат фотографисање! 
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      У просторијима сале биоскопа Културно 
образовног центра ,,Вук Стефановић Караџић“ 21. 
марта одржано је „ Локално такмичење у 
ублажавању последица несреће”.  

      У овој активности учествовали су ученици 
нижих разреда ОШ„Доситеј Обрадовић” 
Пландиште, ОШ„Јован Стерија Поповић” Велика 
Греда у сарадњи са Црвеним крстом. Учествовало је 
35 младих волонтера и 3 просветна радника.  

       Ђаци су протеклих шест месеци имали 
предавања и обуке, о разним природним 
катастрофама, као и неке незгоде у  домаћинству. 
На самом почетку ученици су имали задатке, у 
њима је било обухваћено познавање служби за 
хитне случајеве, као и излази у случају пожара. 

       Остатак такмичења ђаци су били распоређени у 
групе и смењивали су се  на задацим, али нису 
изоставили, ни заштиту животне средине, као ни 
рециклажу.  

       Други задаци су укључивали познавање 
непогода у природи, израчунавање удаљености 
муње, сналажење приликом поплаве, као и 
поступке евакуације. 

     Симулирани су неки делови такмичења, представљена је поплава, ђаци су 

пунили џакове песком, постављали су брану како би заштитили насеље.       

Направљене су мапе и план евакуације приликом избијања пожара. Ученицима су 

дочарани и звуци из природе, који су такмичарима у потпунусти пренели утисак 

да се налазе у некој од поменутих ситуација.  

      После сат врмена такмичења, ђаци су наперавили паузу, освежили се уз сокове 

и  уз смех кометарисали задатке и шта их даље очекује.У наставку такмичења, 

уследило је учење кроз разне игре које је пратио гламогласни смех. 

 

ПОТРЕБНЕ СТВАРИ У СЛУЧАЈУ 

НЕПОГОДЕ 
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     Једна од вежби је била бацање појаса за спасавање као и ношење  прслука.  

      На  самом  завршетку прогласили су победника, добио је симболичну награду, а 

остали такмичари су били награђени школским прибором. Сви су пуни утисака и 

насмејаних  лица отишли кући. 

Спасавање у води 

Поплаве 

Проглашење победника - Пландиште 
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   У Америци 1970. године једна медицинска сестра, док је носила отпад, поред 

контејнера, видела је необичну женску особу која чучи, a из уста јој jе текла крв. 

Медицинска сестра је помислила да жени хитно треба помоћ, ухватила је за руку и 

одвукла у болницу.  

   Жена је у једном тренутку, док су она и медицинска сестра чекале на рецепцији, 

извадила из уста неку мешавину крви и длаке, те је пала у несвест. Сви који су били 

у болници су доживели шок. Ставили су је на колица и одмах су је одвели на даља 

испитивања.  

   Одједном је отворила очи. По причи доктора и  медицинског особља, жена је 

имала невероватно лице. Изгледала је као лутка из излога. Имала је тотално 

неприродне црте лица . Изгледала је као неко биће које није са овог света. Није 

имала обрве, имала је изражене очи, кратку црну косу и била је бледа.Чим је 

отворила очи, пришао јој је доктор и питао је ко је она, како се зове, да ли има нека 

лична документа... Само је ћутала.  

   У нади да ће сазнати нешто више, позвали су полицију . Одлучили су да јој дају 

седативе. Хтели су да је успавају. У тренутку када је дошао доктор, она је почела 

неконтролисано да вришти и да скаче по кревету. Трзала се. У том тренутку је 

уследило оно најгоре. 

    Дошле су две медицинске сестре да је држе за кревет, онда их је нека невероватна 

сила одгурнула од ње. Полетуле су на други крај собе и одмах након тога умрле.  

   Она је скочила на доктора и угризла га за врат. Доктор је искрварио и умро.  

 ,,Ко си ти?''- упита је сестра плачући. 

 ,Ја сам Бог''. - одговори тихо и нестаде. 

  Једина преживела, медицинска сестра посведочила је да је више никад није 

видела. Постоји фотографија необичне жене, као једино сведочанство, а њу је 

сачувала преживела медицинска сестра.Фотографија је настала у моменту док су је 

друге две сестре држале за кревет (слика доле). 
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   Теорије завере је покушај да се објасни  неки 
(друштвени, политички, или историјски) догођај, као 
тајни план удружења моћних особа, уз негирање да је 
догађај резултат директне активности учесника, или 
спонтани догађај. 

Теорија да је Земља равна плоча  

   Иако можда звучи невероватно, јутјуб има значајну 
улогу у убеђивању људи ширим света, да је Земља 
равна плоча. То доказује ово истраживање којим је 
руководила професорка Ешли Ландрум са Тексашког 
универзитета. 

   Научници су за потребе студија интервјуисали 
посетиоце са две конференције које су окупиле људе 
који верују да је Земља равна плоча. Утврдили су да је 
јутјуб кључни фактор за настанак  новог веровања. 
Скоро сви испитаници су рекли да су постали убећени 
да је Земља равна плоча, након гледања јутјуб видеа. 

    У овом видеу наведени су докази којима се 
објашњава да Земља није округлог облика. 
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   Ученици шестог и седмог разреда учествовали  су 10.04.2019. године  у 

такмичењу  које је организовао Црвени крст.  Окупила су се деца из 

Пландишта, Велике Греде и Хајдучице. 

   Тема квиза била је  Здравље и развој адолесцената. Деца из Пландишта 

су била подељена у пет екипа: Цветићи, Доктори за љубав, Заједно смо 

јачи, Госпођа и господа и Шесто а. Прво место освојили су Доктори за 

љубав, и тако су се пласирали у следећи ниво такмичења. Друго место 

освојила је  екипа Заједно смо јачи, а  треће је припало  екипи Госпођа и 

господа.  

    Следећег дана организован је други ниво такмичења где су учествовале 

најбоље екипе из целе општине. Прво место освојиле су девојчице из 

Хајдучице, а виши ниво  такмичења одржаће се у Новом Саду.   

   Ученици су се лепо дружили, добили су симболичне награде, а уз забаву 

научили су  много  корисних савета о здрављу. 
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         Како дечко проси Ивану Шпановић? 

        Кaкo?  

        У даљ се за мене! 

 
    Долази плавуша у  аутобус  и  пита је  

возач:  
       Докле ћет е госпођо?  
    А она каже:  
       Ја  бих  до  седишта,  јер  сам јако  

уморна.  
  
  
      Иде плавуша путем и  носи пеглу  у  рукама !     
   Пита је  један пролазник:                                                                              
      За шта вам треба та пегла?  
   Плавупша:  
       Не треба ми ништа,  него  сад сам бар сигурна да  
       сам је  искључила     
                       
   Учитељица пита Перицу:  
      Ко  је  разбио прозор?  
   А  Перица каже:  
      Да ли Ви  мислите да ћу о дати властитог брата?  
 
 
    Дошао Перица из школе  са добром и  лошом вешћу .  
         Мaмa,  мaмa,  мама,  имам добру и лошу 

вест.  
         Добра вест је?  Пита мама .  
         Добио сам петицу!  
         Одлично!  Похвали га  мама .  
          А  реци сад ону  лошу вест  .  
          Петица је  у  пет рата.   
    Одговара Перица .  
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    У просторијама  Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште   

15.03.2019.године, са почетком у 10.00 часова, одржана је 16. Општинска 

Смотра рецитатора. Укупно је било пријављено 59 ученика из три школе: ОШ 

„Доситеј Обрадовић” из Пландишта, ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Велике 

Греде и ОШ „Јован Јовановић Змај“  из Хајдучице. Жири је био у следећем 

саставу: 

    Славица Ћалић, наставник српског језика  

 Биљана Јуначков, директор Народне библиотеке у Пландишту.  

 Смотра се одвијала у три различите узрасне категорије: 

 млађи узраст (од 1. до 4. разреда) 

 средњи узраст (од 5. до 6. разреда) 

 старији узраст (од 7. до 8. разреда) 

   Комисија је пратила казивање рецитатора и њеном одлуком на наредни ниво 

такмичења пласирали су се следећи ученици: 

   Млађи узраст: 

   Калина Јакшић, ученица 1. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта, 

рецитовала је стихове Мирослава Антића: „Шта је највеће“ 

   Михајло Тадић, ученик 3. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“  из Пландишта, 

говорио је стихове Мирослава Антића: „Досадна песма“ 

  Анђела Спремо, ученица 4. разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Велике 

Греде, казивала је стихове Десанке Максимовић: „Ко хоће да доживи чудо“ 

   Средњи узраст: 

    Елена Ђурђев, ученица 5. разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“  из Велике 

Греде, рецитовала је стихове Пеђе Трајковића: „Кад књиге буду у моди“ 

    Сара Милошевић, ученица 5. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“  из 

Пландишта,  говорила је стихове Мирослава Антића: „Дрхтава песма“ 

    Јелена Попадић, ученица 8. разреда, ОШ „ Доситеј Обрадовић“  из 

Пландишта, казивала је стихове Мирослава Антића: „Крила“ 
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   Тако је било у Пландишту, а недељу дана касније, 22.03.2019. у Ковину је 

одржана 50. Зонска Смотра рецитатора, под називом „Песниче рода мог”. 

Организатори  Смотре су били Савез уметничког стваралаштва аматера 

Војводине и установа „Центар за културу“ Ковин. Покровитељ ове 

јубиларне смотре била је општина Ковин. 

Чланове комисије чинили су: 

   -Предраг Момчиловић, глумац и професор на Академији уметности у    

Новом Саду- председник жирија 

 -Данијела Раду, професор румунског језика- члан 

 -Јармила Ћендић, историчар уметности- члан 

  Водитељи програма су били Ева Веселиновић и Никола Митић. 

Рецитатори су се представили у три узрасне категорије млађа, средња и 

старија. 

    На Покрајинску смотру рецитатора, која ће се одржати 12.04.2019.године 

у Сечњу, пласирао се Михајло Тадић, ученик  наше школе. Михајло срећно 

у Сечњу! 

Свим учесницима честитамо на показаном умећу и постигнутим 

резултатима, а нашем Михајлу желимо пуно успеха у даљем такмичењу. 
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Немој да касниш! 

У школу долази на 

време. Најбоље је да 

дођеш бар  дестак 

минута пре почетка 

првог часа. Свако 

кашњење шкоди 

теби, али и твојим 

другарима и 

другарицама, јер  

тако реметиш час!                                         

         Не ремети 

час 

Наставника дочекај на свом 

месту. Када уђе у учионицу, 

устани у знак поздрава. 

Буди пажљив на часу. Не 

ометај другаре. На часу ти 

не треба мобилни телефон. 

Најбоље је да га искључиш, 

или макар утишаш. Свака 

порука или обавештење које 

ти стигне, ремети твоју 

концертацију,али и 

наставника и другаре око 

тебе. Ужинај на великом 

одмору. На часу се не једе и 

не пије. Када те наставник 

прозове јави се и устани. 

Буди уредан! 

   У школу долази чист и уредан.Ти ћеш се 

осећати пријатно, а самим тим и сви око тебе. 

Школа није писта за манекене, али није ни 

парк у који ћеш долазити у тренерици и дресу  

омиљеног клуба, односно у мини сукњи и са 

израженим  деколтеом. 

  Школа је место  на којем  проводиш  велики део дана. Она није баук. У њој учиш 
ствари које ће ти бити корисне у животу, али се у њој и дружиш,стичеш 
пријатеље. Баш зато у њој треба да се осећаш пријатно. Исто тако треба да се 
осећају твоји другари и другарице, али и наставници, теткице и сви други који  
долазе у школу. Зато је важно  да се придржаваш неких правила понашања. За 
неке већ знаш и поштујеш их. Друга  ћеш научити да поштујеш. НИЈЕ ТЕШКО 

Помози другарима! 

Ако ти друг или другарица 

затраже помоћ, помози им ако 

можеш. Ако не можеш, немој да 

им одмажеш... 

Поштуј старије!

Теткице, спремачице, 

заслужене су за то што 

сваки дан дођеш у чисту 

учионицу и седнеш у 

чисту клупу. Поштуј и 

цени њихов рад. Не 

подсмевај се и не задиркуј 

их. Уместо тога реци 

им ,,Добар дан” а ђубре 

баци у корпу за отпатке да 

не правиш ,,џумбус 
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    У Културно образовном центру „ Вук С. Караџић“ у  вечерњим сатима 

одржан је Ускршњи концерт . Свечана академија приређена је поводом 

Дана школе и за највећи хришћански празник Васкрс. Ученици ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ изводили су нумере обојене духовном нотом. Песме 

су нам пренеле топлу и искрену поруку љубави, вере и наде. Наставник 

Драгутин Јовановић је са ученицима дуго припремао ову манифестацију, 

њихов рад улепшао нам је вече и приближио нам  лепоту  православља.  
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  Када је имао четири године, Тонино је имао њих четворо: баку и деку у 

граду, и баку и деку на селу. 

Они из града звали су се Луиђи и Антонијета и сасвим су личили на све 

људе из града. Они са села су се звали Отавијано и Теодолинда и нису 

личили ни на кога, чак ни на своје комшије. Они су били посебни, 

понајвише посебни за њиховог унука... 

   Кроз причу о осећајном и паметном дечаку Тонину сазнајемо много о 

лепоти тренутака проведених са бакама и декама, о томе колико је 

важно чувати успомене, о природи и повезаности човека са њом. Ово је 

једна посебна књига и ако је прочиташ схватићеш колико се заправо 

живот овог дечака не 

разликује много од твог. 

Научићеш колико је важно 

уживати у детињству, 

колико су ти тренуци 

драгоцени и колико умеју 

да обоје цео каснији  живот. 

 Назив књиге: Мој дека је био  трешња 

Аутор: Анђела Нанети                                      

издавач: Креативни центар 
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   Чича Томина колиба је социјални роман који 

говори о тежини и бесмислу црначког ропства. 

Харијета је написала овај роман према сећањима 

једног црначког роба. Главни лик романа је 

Тома, роб на имању господина Шелбија. Роман 

прати паралелно две приче. Једна је Томина, 

која се завршава његовом смрћу, а друга прича 

прати живот Џорџа Харија који успева да се са 

својом породицом спаси ропства и побегне у 

Канаду. 

   У овој књизи говори се о животу америчких 

робова, о томе како су се борили за себе и своју 

децу, али и о различитим 

типовима робовласника, од 

оних великодушних до 

свирепих. 

   Списатељица се потрудила да 

у роману верно прикаже како је 

ропство раздирало породице 

чији су чланови насилно 

бивани раздвојени и како је то 

једна од најстрашнијих 

последица робовласништва. 

  

РОМАН:  Чича Томина  колиба                                    

АУТОР: ХАРИЈЕТА БИЧЕР СТОУ 
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   Наше младе наде Фудбалског клуба „Пландиште“, 

угостили су 09.03.2019. године другаре из Фудбалског 

клуба „Добрицa”. Млади фудбалери ( 2006- 2007 

годиште) одиграли су утакмицу резултатом 4:3 и тако 

донели победу Пландишту. 

Такође, поред мушког фудбала одиграна је једна 

утакмица у којој су учествовале девојчице (узраста 2007- 

2008 годишта) Резултат је био у корист Фудбалског 

клуба „Пландиште” и износио је 7 : 5.   

Треба истаћи пожртвованост обеју екипа након чега је 

било дружење гостујућих и домаћих играча. 
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   Стигло је пролеће, а са њим и алергије...Одбрамбени систем нашег организма 

понекад претерано реагује на различите утицаје, најчешће оне из спољашње 

средине, као што је полен биљака, што се манифестује као алергија. Поред 

полена, узрок алергије може бити хладноћа, сунце, одређена врста хране, 

поједини лекови па чак и микроорганизми као што су гриње.  Реакција на 

одређени алерген је најчешће осип, црвенило на кожи, кашаљ, кијање а у неким 

случајевима може доћи и до гушења.  

   У нашој школи спроведено је истраживање о учесталости алергија код  деце 

узраста од 11 до 14 година. Ученици 7а разреда анкетирали су укупно 166 ученика 

виших разреда. Резултати анкете показали су да чак 47% испитаника има неку 

врсту алергије. 

   Најчешћа је алергија на амброзију -18%, затим на прашину - 17% и полен – 10% 

ученика(табела 1).  

   Најчешће се алергије манифестују у виду кијавице, кашља и осипа и свраба 

коже (табела 2).  

  Табела 1: Учесталост алергија по алергену              Табела 2: Учесталост  симптома алергије 

 

 

   Нажалост, алергије је немогуће излечити али их можете ублажити тако што 

ћете избегавати контакт са алергеном или користити одређене лекове који 

ублажавају симптоме алергија. Једна од мера која се спроводи ради смањења 

учесталости алергија јесте и уништавање амброзије, која цвета од јула до 

почетка новембра.  

 

Врста алергена Број ученика 
Амброзија 31 
Прашина 29 
Полен 17 
Дувански дим 16 
Животињска 
длака 

10 

Ујед пчеле или 
осе 

10 

Гриње 10 
Ујед комарца 9 
соја 5 
Кикирики 5 

Симптом 
алергије 

Број ученика са 
симптомом 

Кијање 24 

Кашаљ 21 

Свраб 20 

Осип 15 

Сузење очију 15 

Оток 12 

гушење 12 

Црвенило коже 8 

бол 4 

Симптом 
алергије 

Број ученика са 
симптомом 

Кијање 24 

Кашаљ 21 

Свраб 20 

Осип 15 

Сузење очију 15 

Оток 12 

гушење 12 

Црвенило коже 8 

бол 4 
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Водоравно 

1. Доњи део међумозга. 

2. Хормон гуштераче. 

3. Проширени део душника. 

4. Хемијске супстанце, 

преносиоци нервних 

импулса. 

5. Обележени део слике. 

6. Плућни мехурићи или... 

Усправно 

1. Гуштерача или... 

2. Аутоматски покрет који се одвија без 

утицаја наше воље. 

3. Биолошки катализатори, ферменти или... 

4. Душнице или... 
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     Карате је борилачка вештина пореклом из Јапана. 

У буквалном преводу са јапанског језика на српски значи 

празна рука (шака), то јест како се одбранити од нападача 

голим рукама. Настанак каратеа веже се за древне борилачке 

вештине са далеког истока, а оснивачем савременог каратеа 

се сматра јапански професор Гичин Фунакоши.  

     Уласком карате у тадашњу Југославију око 1960.  године 

прошлог века, карате је врло брзо постао распрострањен у великом броју 

средина, обзиром да је врло погодан за вежбање како одраслих вежбача тако и 

деце. 

 У нашој општини он се појављује око 1980. године прошлог века и вежбан је 

у оквиру одређених секција, да би 1986. године добио конструкцију Карате клуба 

који је и званично регистрован 1988. године. Карате клуб тада носи назив 

Младост, да би 1998. године понео име Агробанат који поносно носи и данас. За 

све ове године кроз тренажни процес  карате клуба прошао је огроман број деце 

различитог узраста. Све те генерације такмичара су остваривале огромне 

резултате, па тако у витринама Светских купова, Европских  купова, 

Медитеранских игара, Балканских првенстава, Првенстава Југославије, 

Првенстава Србије И Црне Горе и Првенстава Србије.  

   Карате клуб је резултатски убедљиво најтрофејнији у нашој општине. Чланови 

карате клуба су редовно бирани и награђивани како од стране општине и 

спортског савеза кроз манифестацију избора спортисте године, тако и на 

манифестацијама покрајинског и републичког нивоа што се тиче каратеа. 

Такмичари карате клуба су непрестано присутни у редовима репрезентације и 

поносно носе и бране боје наше земље на свим меридијанима где год се појаве.  

   Карате клуб је 1995. године врло успешно организовао првенство Балкана за 

кадете, јуниоре и том приликом показао да има капацитете за организацију овако 

озбиљних манифестација. 

 Тежина резултата којима се карате клуб поноси је првенствено у томе што је 

клуб освајао резултате у свим категоријама од полетараца до сениора, и што су 

сви резултати освојени од стране деце са територије општине Карате клуб је 1995. 

године врло успешно организовао првенство Балкана за кадете, јуниоре и том 

приликом показао да има капацитете за организацију овако озбиљних 

манифестација. 
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СТРАХ ОД ГОВОРА 

ПРЕД ПУБЛИКОМ 

→Ако за домаћи 

задатак имаш да 

направиш 

пројекат и да га пре- 

зентујеш пред целим  

разредом, сви погледи 

биће усмерени ка теби 

и 

сви ће гледати у тебе! 

Ужасно се бојиш да ћеш  

се збунити и тотално 

осрамотити пред целим 

разредом? Шта урадити  

у тој ситуацији? 

→Пронађи особу у коју 

ћеш гледати за то 

време. Уместо да себе 

кочиш размишљањима 

попут : ,,Шта ако се 

збуним ?!'', покушај 

себе да убедиш како ти 

то можеш. Концетриши 

се и не размишљај о 

томе шта други мисле. 

СТРАХ ОД  ОСУДЕ 

→Некога си у нечему 

преварила и сад се бојиш 

реакције твог пријатеља 

(љутње,беса...)? 

Размисли шта се тачно 

догодило и имај на уму да све 

што кажеш мора бити до краја 

искрено. 

 → Можеш почети овако: 

,,Направила сам велику 

грешку...'', а завршити са:  

,,Можеш ли ми, молим те, 

опростити?'' Ако ти се плаче, 

плачи. То је једини начин да 

једном све буде океј. 

СТРАХ ОД НОВИХ ЉУДИ 

→Преселила си се у нову 

школу. Никога не познајеш и 

бојиш се да нећеш наћи 

пријатеље?Размишљај о томе 

како ниси једина у овој 

ситуацији, сети се да је свако 

био некад у неком непознатом 

окружењу. То није тако 

страшно. Буди љубазна, 

отворена, причај о себи. Ако те 

људи нешто питају постави и 

ти по које питање, али без 

претераног брбљања. Допусти 

да се сви полако упознајете. 

Ускоро ћеш имати много 

пријатеља. 
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Замислите једну велику шуму 
   
 
Замислите једну велику шуму... 
И у тој шуми једног зеца како бере траву. 
 
Замислите сад једну лисицу, 
Она се шуња да улови тог зеца. 
 
Замислите сад једног медведа, 
Е, тај гладни медвед жели да улови лисицу и зеца. 
 
А сад замислите вука који спашава зеца од медведа и лисице. 
А сад замислите да зец каже вуку:  
“ Хвала ти што си ме спасао!” 
                                                     
                                                 Магдалена  Никшић  IIIб 
 
 

 

Замислите једну велику шуму 
   
 
       Замислите једну велику шуму у којој су расле разне биљке и живеле су чудне 
живо тиње.  
        У тој шуми су зечеви били зелени, вукови жути, медведи шарени и дрвеће 
наранџасто. Потоци су били од чоколадног млека, а планине од шећерне вуне. 
Зими уместо снега падају бомбоне и лизалице. Трава је црвена, а вода са извора 
љубичаста. Једнорози ту шуму зову Шашава шума. 
         Све је шарено и шљокичаво у мојој Шареној шуми. 
                                                                                          
                                                                                                     Ана Булајић IIIб 
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Јесен боји моје мисли 

           Људска осећања су нешто што се не може у потпуности описати. Свако је посебан на свој начин 

и тим треба да се поноси. Наравно постоје и мане које, колико год се трудили, не можемо да 

исправимо па покушавамо да их сакријемо. Када наступи јесењи временски период у којем јесен 

царује, растужим се због многих дешавања, а моје до тада веселе мисли постану сетније. 

           Као што дрвеће губи своје прекрасно лишће и плодове, и добија осушене гранчице које 

пуцкетају под ђоном ципела које ужурбано трче у непознато. Саме, тужне… Имају само једна другу 

као чврст ослонац. Као што осушено лишће лагано отпада са грана које их више не могу држати. 

Лаган, хладан поветарац их води. Без пута и правила. Тако моје мисли у овом кишном периоду  

лутају. Траже топлији дом, особу која ће их разумети. Понекад толико пуно жалим што нисам 

слободна као јесен. Она својим меканим кистовима исправи све што не ваља на овом свету. Ранац на 

леђа, компас у џепу и без икаквих правила отпутујем у непознато. Кишне барице на путевима су као 

огледала. Показују све што се дешава око њих. Али ипак на тако другачији и тајанствен начин. 

Показује све што људи желе да виде, али ипак постоји и та друга страна. Страна коју људи не виде… 

Или се само праве? Испод кристалних капљица са одразима, стоји  мешавина прашине, земље и те 

толико кристалне воде… Све се може разумети на више начина, а ја ћу вам исказати пар својих 

теорија. Кристалне капљице кише  могу представљати нечији труд и муку да буду сличне свим 

осталим комадима земље. Спајају се са прашином у нади да ће постати копије земље, али настаје 

само блато.  

              Све на овом свету има цену, а свака ваша ствар коју урадите, вратиће вам се касније још гора. 

Не треба бити исти као и сви само зато што је то лепо или вас неко други тера. Покажите свој став и  

карактер, јер нисмо сви исти а свет је пуно лепши када имате своје мишљење о животу. 

Твоје ,,бисерне очи“ 

          Осећања… То су ситна престрашена бића која се скривају у кутовима нашег срца и чекају праве 

особе испред којих ће се одважити и приказати у својем сјају. Као и људима тако и неким осећањима 

треба више времена да постану јака и храбра па угледају светлост овог огромног света пуног љубави.  

            Шта је то права љубав? Да ли она уопште постоји? Или је само илузија која се појављује 

исцрпљеном пролазнику у твом животу?  Са сигурношћу могу да кажем да љубав није пролазна. 

Људи су пролазни… Они улазе и излазе из твог живота без твог знања. Када видиш да неко жели да 

оде, немој трчати за њим  у покушају да га задржиш, само га пусти… Особе, којима и даље зрачиш 

као сјајна звезда иако су видели твоју мрачну страну, њих не пуштај… Видели су све твоје стране, али 

те и даље цене. Када се спомену очаравајуће очи, људи углавном помисле на смарагдно зелене или 

кристално плаве очи. Међутим очаравајућу моћ имају и смеђе очи… Тотално су заборављене и 

сврстане у сасвим нормалну појаву… Сасвим једноставне, а толико савршене…Нека правила из 

прошлости су остала непромењена. Све што се разликује од црте ,,нормалности“ је неприхватљиво. 

Љубав је нешто што не може да се дохвати и натера. Она долази сасвим случајно и оставља велики 

траг. Један огроман проблем овог друштва који нас уништава је тај што се људи интересују за туђи 

живот. То звучи сасвим безазлено и доброћудно, док те не почну осуђивати.                                                                                    

         ,,Шта ће рећи људи?“ Реченица која је уништила многе тек започете љубави. Све на овом свету 

може да се воли. За љубав не треба разлог, она дође и улепшава животе.  

                                                                                                                                       Милица Јеличић VIIa 
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   Крв живот значи 

Да ли сте се сви некада запитали шта значи помоћи некоме када је у невољи? Не 

мислим на то да помогнемо некој старијој госпођи да пређе пут или око ношења њене 

торбе за куповину или на то да ако неко изгуби новчаник, телефон, личну карту или 

нешто слично, да ту особу пронађемо и то јој вратимо. Наравно, не мислим на то јер се 

подразумева.   

Ако смо људи у правом смислу речи, ми ћемо помоћи некоме и вратити му ствари, 

а ако нисмо, нећемо то урадити, ни помоћи. Мислим на то да постоје многи филмови и 

серије у којима се појављују и негативци и позитивни људи. Позитивни људи увек желе 

да помогну некоме до кога им је стало, али и људима које не познају и које ће можда 

некада у животу упознати и бити срећни због те особе, зато што су јој помогли. Све 

чешће су и емисије у којима гледамо како су људи хумани и када то видим јако сам 

срећна. Људи донирају одећу, храну, воду за пиће...све ствари које су потребне човеку у 

животу. У такве емисије спада једна за коју се надам да смо је сви некада погледали  С 

Тамаром у акцији. Гледамо како људи донирају бубрег и крв, ако им се групе поклапају. 

Последњих година има много људи који су болесни и потребна им је крв да би 

преживели. Зато и ми треба да се запитамо зашто не бисмо били хумани и отишли до 

прве амбуланте и дали крв, јер тада ћемо бити најсрећнији на свету, јер знамо да смо 

помогли некоме ко је сада јако срећан и захвалан нам је због тога што смо за њега или 

њу урадили. Ако видимо оглас да је некоме потреба крв треба да одемо до амбуланте и 

питамо сестру за крвну групу и више информација и ако смо у могућности да 

помогнемо, јер то је најлепше дело на свету.  

Ја желим да будем хумана, али нажалост немам још увек осамнаест година да бих 

могла да дам крв. Да се одмах зна, ја тренутно имам петнаст година и јако се плашим 

игала и два пута се десило да ми замало игла остане у руци колико сам се уплашила и 

почела да плачем  и још увек то радим, али ја бих пребродила све своје страхове, ако 

треба, како бих помогла некоме.Ако смо добри и поштени људи, ми ћемо помоћи. Када 

смо у могућности да помогнемо некоме-УРАДИМО ТО  јер КАПЉИЦА КРВИ ЖИВОТ 

НЕКОМЕ ЗНАЧИ. 

                                                                            Ванеса Османи, VIII разред, Маргита 
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      MOJA MAMA 

Моја мама, 

Права дама! 

Права лепотица, 

Права мисица! 

Као чоколада, 

Као парада! 

Супер мама, 

Права дама! 

Моја слаткица, 

Моја бананица! 

Јако фина, 

Као виолина! 

 

                                                                                         

Софија Поповић  IIIб  

     МАМА 

       Мама је најлепша мама на свету,  

      Мама је најбоља на свету, 

      Мама је највећа на свету, 

      Мама се највише воли на свету. 

                                                                     

                      Магдалена Никшић  IIIб                                                           

                         

Moja мама 
 

Њене су руке топле и меке, 

Попут најлепше свиле неке. 

Она је лепа као најлепша ружа  

и сву љубав овог света ми пружа. 

 

                  Ана Булајић  IIIб 
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                            Желим да пропутујем свет  

    Мој дечји сан јесте да обиђем свет. Желим да пробам специјалитете из разних земаља, да видим 

културе и да се забавим. 

    Волела бих да посетим Лондон, да се возим на Лондонском оку, кад се пробудим да на сточићу 

угледам  енглески доручак.У Лондону бих волела да посетим Бакингемску палату, као и да ме 

професионални фотограф услика испред звоника Биг Бен. Желела бих да се лимунзином возим на 

чувеном Тауер бриџу.  Посетила бих Британски музеј и још много феноменалних ствари тамо. Поред 

Лондона обишла бих, према мом мишљењу, јако занимљив град, Осло. Тамо је хладно, али и лепо. 

Прво место на које бих отишла јесте Скијашки музеј, Холменколен, ту је загарантована забава са 

мојим друштвом.  Посетила бих Фрогнер парк и направила диван пикник са својом Не волим мрак, 

зато бих посетила Град светлости. Одмах бих се упутила према Ајфеловом торњу  и поносно бих 

раширила заставу Србије. Највећа жеља сваког детета  јесте да оде у Дизниленд. Уживала бих у 

сваком минуту у том прекрасном парку!  У Паризу бих обишла још много места, као што су: 

Славолук победе, Јелисејска поља, Монтмартре,   Луксембуршки врт... Инстаграм лајв бих снимила у 

неодољивом ресторану Капућине.У мени увек постоји трунчица наде да све траје вечно, тако да је 

Рим идеалан град за мене. У Риму бих обишла све фонтане у које бих убацила динар за срећу. 

Колосеум бих посетила само зато да седнем у ону чувену столицу, о којој нам је причала наставница  

Следећи град који бих посетила је Напуљ, пробала бих њихову неодољиву пицу, док бих стадион 

Сан Паоло заобишла у широком луку.Пекинг је такође на мојој листи. Имам огромну жељу да 

посетим један зид, који је настао у Кини, а да се није срушио након месец дана, Бадалинг је део који 

је најближи граду. Обишла бих и Забрањени град, а и Небески храм. Могу да се кладим да бих се у 

Кини удебљала десет килограма за недељу дана. 

Обишла бих тако цео свет, али за крај бих се одморила у Дубаију!  

 Сваки од ових градова је леп на свој начин, то закључујем, али најлепши град на свету је ипак 
Београд и чврсто стојим иза својих речи!                                                   

    Паску Теодора ,V разред  Маргита 
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Уредници Зујалице: Милица Шкорић, Александра Јовановић, 

Невена Јовановић, Александра Нистор (наставница српског 

језика), Јелена Брдар (наставница информатике)  и Зоран 

Ангеловски (наставник техничког образовања). 

Новинари Зујалице: Милица Шкорић, Александра Јовановић, 

Невена Јовановић, Маја Никшић, Сара Милошевић, Тамара 

Мајкић, Тања Гријаковић (наставница биологије), Екатарина 

Гајић, Јелена Лабовић (библиотекарка) , Тања Росић, Стефан 

Боројевић, Алиса Месарош, Уна Мандић, Страхиња Јанковић. 

Лектори Зујалице: Ивана Вицикнез и Александра Нистор 

наставнице српског језика. 

Илустратори Зујалице:  Љуба  Куневски и Милица Јеличић  

 

У овом броју желимо да се захвалимо првенствено нашем 

директору Сави Дивљакову за велику подршку  јер без њега не 

бисмо успели. 

Захваљујемо  се нашим  спонзорима Ани Ивановски, Дејану 

Мајкићу, Канцеларији за младе из Пландишта и Радету 

Митровском  из Црвеног крста, они су нам помогли да штампамо 

школске новине и тако улепшамо нашу будућност.  

Посебно се захваљујемо свима који су нас подржали, а и онима 

што су нас  конструктивно критиковали, због њих ћемо бити све 

бољи, и  успешнији, хвала вам!  

  

 

Ако имате креативне идеје, или 

добре савете, а желите да их 

поделите са нама можете нас 

потражити на инстаграму  

zujalica__ 
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Анабела Ивановски    Лена Кљајић 

Сара Милошевић 
Огњен Опарница 

Калина Јакшић  Нађа Поповић  
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Јована Милићевић и Драгана   Трнинић  IVб                       

Тара Симоновски  IVб 
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Никола Симоновски IIIб Незнани јунак или јунакиња 

Кристина  Iб 

Љуба Куневски VIIa Урош Леонтијевић IIIб 

Данијел  Iб 


